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Γενναδίου τοϋ Σχολαρίου άπαντα τά ευρισκόμενα. — QLuvres completes
de Gennadios Scohlarios, publiees pour le premiere fois par L. Petit,
X. A. Siderides et Martin Jugie. Tome V. Resume de la Somme
centre les Gentils, et de la premiere partie de la Somme theologique
de Saint Thomas d’A quin. Paris 1931.

Οί φιλότιμοι καί θαυμάσιοι έκδόται των έργων τοϋ μεγάλου έλληνος
σοφοΰ τοϋ ΙΕ' αιώνος —οί δυο πρώτοι δυστυχώς άπέθανον καταλιπόντες
δμως σχεδόν συντετελεσμένην την εργασίαν εις τον άκαταπόνητον κ. Μ. Jugie—
εδωκαν εις την δημοσιότητα μετά τους τρεις πρώτους τόμους τον Ε', διακόψαντες, άγνωστον διατί, τήν σειράν τής έκδόσεως από τοϋ γ' εις τον δ'. Ό
νέος τόμος περιλαμβάνει, « επιστολήν » τής Surama adv. Gentiles τοϋ λατίνου θεολόγου καί σχολαστικοϋ τοϋ ιγ' αιώνος Θωμά τοϋ εξ Άκουίνου (τοϋ
Άκυνάτου) καί τό πρώτον μέρος τής Summa Theologiae αΰτοϋ έν ελληνική
μεταφράσει. Τοϋ δλου έργου, εκ σελίδων 512, προτάσσεται σύντομος εισαγωγή
(σ. V-IX) παρέχουσα βιβλιογραφικός ειδήσεις περί τοϋ μόνου ύπάρχοντος
κωδικός, τής παρισινής Βιβλιοθήκης 1273, εξ οΰ έγινεν ή δημοσίευσις, καί
παρατηρήσεις τινάς τοϋ εκδότου περί τής αξίας τοϋ έργου τουτου τοϋ Σχολα
ρίου, από άπόψεως τοϋ περιεχομένου καί τών αρετών τής μεταφράσεως.
Έκ μικροΰ προλόγου, δνό Σχολάριος προτάσσει τοϋ δλου έργου (σ. 1 -2)
εξηγείται ή αιτία τής συντάξεως αΰτοϋ. Ή πτώσις τοϋ Βυζαντίου καί ό πλάνης
βίος, 8ν διήγαγεν ό Γεννάδιος κατά τά διάμεσα μεταξύ τών τριών πατριαρχειών αΰτοϋ, ήνάγκασαν αυτόν ν’άντικαταστήση τήν πλουσιωτάτην βιβλιοθήκην
αΰτοϋ, τήν διά τον δγκον δυσμετακόμιστον, δΤ επιτομών τών σπουδαιοτέρων
αυτής χειρογράφων, από τών οποίων δεν ήδυνατο ευκόλως ν’ άποχωρισθή.
Μεταξύ τούτων ήσαν καί τά ειρημένα έργα τοϋ σοφοΰ λατίνου θεολόγου, ών
αποκλειστικούς δι’ ιδίαν χρήσιν έπεχείρησε τήν επιτομήν τοϋ μέν καί τήν
μετάφρασιν τοϋ α' μέρους τοϋ άλλου.’Άριστα γινώσκων τήν λατινικήν ό Σχο
λάριος ήτο είδήμων τής τε παλαιοτέρας λατινικής εκκλησιαστικής φιλολογίας
καί τής μεσαιωνικής σχολαστικής εξ αυτών τών πρωτοτύπων, αλλά καί εκ
μεταφράσεων παλαιοτέρων εις τήν ελληνικήν. Τον Θωμάν έν πολλοΐς μετέφρασεν ήδη προ ενός αιώνος Δημήτριος ό Κυδώνης, δπερ έγίνωσκεν ό Γεννάδιος
καί λέγει τοϋτο έν τφ προλόγω του. Δεν ήρκέσθη δμως εις τάς παλαιοτέρας
έκείνας μεταφράσεις, γενομένας άλλως επί σκοπφ προσηλυτισμού, άλλ’ έπεχεί
ρησε τήν έπιτομήν ταύτην διά καθαρώς ατομικήν χρήσιν καί μετά προφανούς
κριτικής καί επιλογής δεικνυούσης τον ορθόδοξον θεολόγον, δστις καί άπροκαλύπτως δηλοΐ δτι «σοφός μέν οΰτος δ άνήρ, ως άριστος τής χριστιανικής
θεολογίας εξηγητής καί συνόπτης, έν οΐς καί ή εκκλησία αΰτοϋ τή ήμετέρα
εκκλησία συνάδευ έν οίς δέ εκείνη τε καί αΰτός πρός ημάς διαφέρετον, ολίγα
δ’ είσίν,... περί τούτων οΰχ απλώς μόνον ημείς τή πατρίφ δόξη μάλλον τιθέ-
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μέθα, αλλά και ταύτης πολλοΐς βιβλίοις ύπερηγωνισάμεθα. Φανερά δέ πάσιν
άνθρώποις, καί φίλοις και πολεμίοις, ή πρός τά πάτρια δόγματα σπουδή ημών
μέχρις αίματος καί τά πρός τούς άντιδοξοΰντας ήμΐν συγγεγραμμένα βιβλία
πανταχοΰ τής γης έξηπλώθησαν έκγραφέντα». (σ. 2). Είνε προφανές λοιπόν τό
αυτοτελές τής εργασίας τοΰ Σχολαρίου, όμολογούμενον καί υπό των εκδοτών,
παρά πάσαν τήν δήλωσιν αυτών δτι υπάρχει τις έξάρτησις τοΰ Γενναδίου
από τής παλαιοτέρας εργασίας τοΰ Κυδώνη. Δέν πρέπει δέ νά λησμονηθή
δτι ή τοΰ Κυδώνη εργασία ήτο καθαρώς μεταφραστική καί διά τοΰτο δουλική,
τελείως έξαρτωμένη εκ τοΰ πρωτοτύπου, έν φ τοΰ Σχολαρίου τό έργον, μάλιστα
είς τό α' μέρος τής προκειμένης συγγραφής, ώς επιστολή, είναι δυσκολώτερον,
δσφ απαιτεί κριτικήν καί επιλογήν. Ό Σχολάριος πολλάκις παραλείπει τά καί
άλλως γνωστά καί ευνόητα ως καί τά σημεία, έν οίς ή λατινική Εκκλησία
διίσταται τής ’Ορθοδόξου, εί καί δέν δικαιολογεί πανταχοΰ τήν παράλειψιν
(π.χ. σελ. 76, 88, 89, 111, 118, 123, 148, 170, 210, 211, 316, 323, 376, 376).
Ώς πρός τήν γλώσσαν τής επιτομής καί τής μεταφράσεως, παρά πάσαν
τήν κρίσιν τών εκδοτών περί «τελείας κλασσικής μορφής τοΰ ύφους καί τής
ακρίβειας τών φιλοσοφικών καί θεολογικών όρων» καί δτι από ταΰτης τής
άπόψεως 6 Γεννάδιος «διά μέγα μέρος άναμφιβόλως είναι οφειλέτης είς τον
Δημήτριον Κυδώνην» (ο. VII), πρέπει νά εϊπωμεν δτι δ άλλως είδημονέστατος
περί τήν αριστοτελικήν ορολογίαν Σχολάριος προσπαθεί μέν νά πλησιάοη
είς τήν γλώσσαν τοΰ μεγάλου Σταγειρίτου καί έν μέρει έπιτυγχάνει τούτου
είς τό α' μέρος τής Επιτομής, είς τό υπόλοιπον δμως ταύτης ώς καί εις τήν
μετάφρασιν τής Summa Tlieologiae υποκύπτει είς τάς άνάγκας τής έξελίξεως καί τής μεσαιωνικής λατινικής τοΰ πρωτοτύπου καί τής ελληνικής από
τοΰ ιβ' αίώνος. Ούτω, πλήν άλλων, συνήθης είνε παρ’ αύτώ ή άναλελυμένη
πρότασις αντί τής δι’ απαρεμφάτου καί μετοχής συμπτύξεως καί ή χρήσις τών
άφηρημένων είς-ότης ουσιαστικών αντί τών ούσιαστικώς λαμβανομένων
ουδετέρων έπιθέτων.
"Ινα ιδιαιτέρως έξάρωσι τό έργον τοΰτο τοΰ Σχολαρίου οί έκδόται σημειοΰσιν δτι « είνε λυπηρότατον δτι οί μεταγενέστεροι έλληνες ήγνόησαν αυτό.
Ένώ κατά τον ιστ' καί ιζ' αιώνα έφοίτων είς τά πανεπιστήμια τής Δύσεως
ϊνα μάθωσι τήν φιλοσοφίαν και τήν θεολογίαν, τό έργον τοΰ συμπατριώτου
τών τοΰ ιε' αίώνος θ’ άπετέλει δι’ αυτούς έξαίρετον εγχειρίδιου, δυνάμενον
ευτυχέστατα νά έπηρεάση τήν μόρφωσίν των, οί δέ μή εύκαιροΰντες ν’άπέλθωσι
μακράν πρός έκπαίδευσιν θά εύρισκον είς τάς έπιτομάς ταύτας τοΰ Θωμά μέ
τί νά πληρώσωσι πολλά κενά. Αί ξηραί περιλήψεις τής δυτικής σχολαστικής
φιλολογίας, ας άφήκαν είς ημάς άλλοι, δέν δύνανται νά συγκριθώσι πρός τό
έργον τοΰ Γενναδίου» (σ. IX). Καίπερ συμφωνοΰντες γενικώς πρός τον ανω
τέρω χαρακτηρισμόν τοΰ έργου τοΰ Σχολαρίου, θά ήτο υπερβολή νά εϊπωμεν
δτι θ’ άντικαθίστη τοΰτο τήν μόρφωσίν τήν πανεπιστημιακήν έν ’Αγγλία π.χ.
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καί Γερμανία κατά χόν ιζ' αιώνα διά τούς "Ελληνας. Οί μη σπουδάσαντες
όμως εν τή Δύσει τότε έ'λληνες θεολόγοι ίσως δεν εμειναν ξένοι τής επιρροής
των Επιτομών τούτων καί μεταφράσεων τού Κυδώνη καί Σχολαρίου, ως
δεικνύει ή προς τούς διαμαρτυρομένους πολεμική τών ’Ορθοδόξων κατά τον
ιστ' αιώνα καί μέχρι τού Ιεροσολύμων Δοσιθέου.
ΑΔ. Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής

R. Μ. Dawkins. Leontios Makhairas. Recital concerning the sweet land

of Cyprus entitled«Chronicle». Edited with a tranlation and notes.
Volumes I, II. Oxford, at the Clarendon press, 1932.

Εΐμεθα ευτυχείς, διότι ή ευχή, την οποίαν έξεφράσαμεν έν τή ανακοι
νώσει1 ημών κατά τό Γ' διεθνές Βυζαντινολογικόν συνέδριον, όπως εκδοθή
νέα κριτική έ'κδοσις τών μεσαιωνικών Κυπριακών κειμένων, εξεπληρώθη τόσον
ενωρίς ως προς τό εν τουλάχιστον τό καί σπουδαιότερον τών κειμένων τούτων,
τό Χρονικόν τοΰ Μαχαιρά καί μάλιστα παρά τοϋ διαπρεπούς καθηγητοϋ τής
μεσαιωνικής καί Νεωτέρας Ελληνικής R. Μ. Dawkins, επιστήμονος γνωστοτάτου διά τάς πολυτίμους συμβολάς, τάς οποίας από πολλών ετών προσ
φέρει εις τάς περί τήν μεσαιωνικήν καί νεωτέραν Ελληνικήν σπουδάς.
Έν τή ανακοινώσει ημών «περί τής μεσαιωνικής Κυπριακής
διαλέκτου» έλέγομεν τά εξής: «Καθ’δλην ταύτην τήν περίοδον δυνάμεθα
νά παρακολουθήσωμεν τήν άνέλιξιν τής διαλέκτου δι’ άξιολόγων γλωσσικών
μνημείων τών Άσιζών, τοΰ Μαχαιρά, τοϋ Βουστρωνίου, Κυπριακών εγγρά
φων καί ποιημάτων, ύποβαλλομένων δμως εις αύστηροτάτην κριτικήν βάσανον επί τή βάσει τής σημερινής Κυπριακής διαλέκτου, διότι τά χειρόγραφα
παρεδόθησαν εις άθλιωτάτην κατάστασιν, πλήρη παρασυλλαβισμών, παρατονισμών καί ανορθογραφιών, ώστε νά επιβάλλεται σήμερον νέα κριτική
έ'κδοσις τών κειμένων τούτων»2.
Καί ως προς μέν τήν ακριβή άνάγνωσιν τών χειρογράφων δεν άμφιβάλλομεν ποσώς δτι ή έ'κδοσις τοϋ κ. Dawkins είναι τελεία διορθοϋσα τάς
παλαιοτέρας εκδόσεις τοΰ Κ. Σάθα καί Miller - Sathas. 'Ως πρός δέ τήν
άποκατάστασιν τοΰ κειμένου ό συγγραφεύς πλεΐστα δσα επιτυχώς άποκαθι1 Άνακοίνωσις γενομένη έν τφ Γ' διεθνεϊ Βυζαντινολογικφ συνεδρίφ κατά τήν συν
εδρίαν τής 17η? ’Οκτωβρίου 1930, έν τή ’Ακαδημία ’Αθηνών, δημοσιευθείσα δέ έν
Byzantinische Zeitschrift 31, 324-27.
2 Byzantinische Zeitschrift 31 324-27.
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